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Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikanten:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
Ypesteinerlaan 19, 1851 WG Heiloo
Kerkenraad:
Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie: mw. M. Denekamp
072-5052871
Bank: NL21FVLB 0699 7411 49
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm. mw. P.T. Koelemeij
072-5051556, rkoelemeij@hetnet.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastores:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
Ypesteinerlaan 19, 1851 WG Heiloo
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Kerkenraad:
Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: mw. N. Buitink
scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo
Secr.: mw. N. Buitink
Bank: NL85RABO 0336 4700 88
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo
Ledenadministratie:
mw. I. Bras, 072-5320344
ina.bras@telfort.nl

Afwezig
Van maandag 26 februari tot en met
zondag 4 maart 2018 ben ik afwezig.
Zo nodig kan er voor een pastorale
hulpvraag contact worden opgeno-
men met mijn collega- pastores
Hanneke Ruitenbeek en Edward
Kooijman.
Pastor André Martens

Informatieboekje 
Het informatieboekje van Protes-
tantse Gemeenten Heiloo en Lim-
men wordt vernieuwd!
De indeling blijft dezelfde:
- informatie over en de organisatie
van de Protestantse Gemeente
Heiloo en een adressenlijst** van
de leden 
- informatie over de Protestantse
Gemeente Limmen
 
** In principe wordt elk lid van de
gemeente Heiloo - zoals geregi-
streerd bij het kerkelijk bureau en
slechts één naam per adres - in de
lijst opgenomen, tenzij schriftelijk
wordt aangegeven dat daar geen
prijs op gesteld wordt.
Is dat bij u het geval, wilt u dat dan
aan ondergetekende doorgeven?
Ook verbeteringen of aanvullingen
betreffende de leden/adressenlijst
kunt u hier schriftelijk melden.
 
Bé Zanting, b.zanting01@kpnmail.nl
Westerweg 297, 1852 AH Heiloo

Fiscaal voordeel
In 2018 fiscaal voordeel voor uw bijdrage?
Uw jaarlijkse bijdrage kunt u ook
doen door middel van een periodieke
gift. U legt dan in een 'Overeenkomst
periodieke gift' vast dat u jaarlijks een
gift doet.
Het voordeel van zo'n vastgelegde
periodieke gift is dat er geen mini-
mum drempel geldt en er ook geen
maximum is gesteld aan de aftrek-
baarheid van deze gift. De gift is dus
totaal aftrekbaar, wat kan betekenen
dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de
gift aan u ‘terugbetaalt’.
Als u periodiek een gift doet zonder
dit vast te leggen, gelden de minder
aantrekkelijke fiscale regels van een
eenmalige gift (vanaf 1% tot max. 10%
van het inkomen).
Periodieke giften zijn dan ook een
goed alternatief voor een eenmalige
gift, zeker bij kleinere giften die an-
ders niet aftrekbaar zijn door de
drempel van 1%.
De belangrijkste voorwaarden zijn:
- de gift is vastgelegd met een 'over-
eenkomst periodieke gift.
- u moet de gift minimaal eenmaal
per jaar gedurende minimaal 5 jaar
doen. Vaker en langer mag ook.
- de bedragen moeten steeds (onge-
veer) even hoog zijn.
Voor vragen en/of voor een model-
overeenkomst kunt u contact opne-
men met de kerkrenmeesters: 
• Heiloo: J. Bras, 072-5320344
of j.bras@telfort.nl
• Limmen: Toos v.d. Berg, 072-5044133
of bergheck@quicknet.nl 

Hulp
Wie kan nog hulp gebruiken?
Vooral als we ouder worden kunnen
huishoudelijke werkzaamheden ons
wel eens te zwaar worden, zeker ook
als bezigheden buitenshuis teveel
van onze tijd in beslag nemen. Ons
kerklid Roza neemt graag een gedeel-
te van de zorg van u over. Door di-
verse omstandigheden heeft zij weer
een aantal dagdelen beschikbaar.
Heeft u interesse in goede en be-
trouwbare hulp, neem dan contact
op met Mariet Mooiweer (tel.
5334483). Zij kan u alle informatie
geven.

Fietsen gevraagd
Voor vluchtelingen zoeken wij fiet-
sen voor zowel volwassenen als voor
kinderen.
Heeft u deze in uw schuur staan en
worden deze niet meer gebruikt dan
kunt u contact opnemen met:
Mariet Mooiweer, VluchtelingenWerk
Heiloo,  mmooiweer@kpnplanet.nl of
Theo Bruin, Vrijwilliger COA Alkmaar, 
tjjbruin@icloud.com
Wij komen ze graag bij u ophalen.
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Colofon
Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
18e jaargang nr. 1, 31 januari 2018
 
Redactie:  tel. 072 - 5053449
Ad Edelman, Ditje van Genderen
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.
 
Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad: 
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo:    NL63INGB 0000 1833 80   
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2018
 
Bezorging: 
Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133
Heiloo:    C. Blijleven 072 - 5334893
              c.blijleven@live.nl
B.g.g.:     K. Mosselaar 072 - 5330417
 
Volgend nummer: 14 maart 2018
Kopij aanleveren bij: 
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 27 februari
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl

"Werkster"
 
Zij kent de onderkant van kast en ledikant,
ruwhouten planken en vergeten kieren,
want zij behoort al kruipend tot de dieren,
die voortbewegen op hun voet en hand.
 
Zij heeft zichzelve aan de vloer verpand, 
om deze voor de voeten te versieren 
van dichters, predikanten, kruidenieren, 
want er is onderscheid van rang en stand. 
 
God zal haar eenmaal op Zijn bodem vinden, 
gaande de gouden straten naar Zijn troon, 
al slaande met de stoffer op het blik. 
 
Symbolen worden tot cymbalen in de 
ure des doods - en zie, haar lot ten hoon, 
zijn daar de dominee, de bakker en de frik. 
 
                       Gerrit Achterberg
 

 
 
 
Gerrit Achterberg schreef dit gedicht in 1947.
In dit gedicht wordt duidelijk dat in de hemel, in het nieuwe Jeruzalem
alles anders is dan op aarde en er geen verschil meer is in rang en stand.
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Kerkdiensten
4 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: ZWO landbouw Java (pag.8)
Protestantse kerk Limmen:
ds. L.J. Rasser, Amsterdam
collecte: KiA/Ghanese kindslaven
GGZ: M.J. v. Bolhuis + O.M.Voice
 
11 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A.Mak, Bloemendaal
collecte: Roemeniëproject
Protestantse kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Groot onderh. “Ons Huis”
GGZ: W. Veenstra + Zanggroep
 
18 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. D. v. Arkel, Castricum
collecte: Syrische vluchtelingen Libanon
Prot. kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Syrische vluchtelingen Libanon
GGZ: M. Braamse + Collage
 
25 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman en
ds. H. Ruitenbeek en A. Martens
collecte: KiA schuldhulpmaatjes
Protestantse kerk Limmen:
ds. J. Bouma, Bilthoven
collecte: KiA schuldhulpmaatjes
GGZ: T. Klaver + Zanggroep
 
4 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. A. Blokker, Callantsoog
collecte: KiA Opl. vrouwen in Papoea
Protestantse kerk Limmen:
ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: Stichting Noodfonds Castricum
GGZ: M.J. v.Bolhuis + Favonius
 
11 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. A. Hana-v.Bruggen, Warmenhuizen
collecte: Sociale supermarkt Almere
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. v. d. Wind
collecte: KiA Soc. supermarkt Almere
GGZ: H. d. Haan + Zanggroep
 
18 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA Onderwijs in Zuid-India
Prot. kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA Onderwijs in Zuid-India
GGZ: M.J. v.Bolhuis, + O.M.Voice

Zondag-autodienst-Heiloo:
Klaske Mosselaar, tel. 5330417 
bgg: Annette Plas, tel. 5335919

Sobere maaltijd
in de veertigdagentijd
Bij de veertigdagentijd (ook wel vas-
tentijd genoemd) hoort het woord 
‘versoberen’. Dit wil zoveel zeggen
als: Je laat iets staan opdat er ruimte
ontstaat voor de diepere vragen van
het leven. Een stukje solidariteit, ook
in deze wereld waar miljoenen men-
sen honger moeten lijden en bijna
niets hebben om mee rond te komen.
Op weg naar Pasen is er een sobere
soepmaaltijd op vrijdag 16 februari 
van 18.00 tot 19.00 uur, georgani-
seerd door het ‘Oecumenisch plat-
form Limmen’. U bent welkom in de
Corneliuskerk aan de Dusseldorper-
weg 76 te Limmen.
Het zijn de drie begrippen versoberen,
inkeer en ontmoeting die de ingrediën-
ten zijn van deze maaltijd, die voor
iedereen toegankelijk is. Voor jong en
oud, alleengaande en gezin, allen zijn
van harte welkom! Voor de maaltijd
wordt een korte overweging gehou-
den en gebeden. Er wordt afgesloten
met een lied. Een liturgie waar u zo
bij kunt aanschuiven.
Neemt u zelf een soepbord of soep-
kom en lepel me? Wilt u zich vóór
donderdag 15 februari op geven via
pastor@corneliuskerk-limmen.nl of
tel.5051275 of bij margreetdenekam-
p@outlook.com of tel.5052871
Oecumenisch platform Limmen

Gemeentezondag
Zondag 25 februari is er voor jong en
oud een gemeentezondag in Heiloo.
In het openingsartikel van dit kerk-
blad (pag. 5) gaat het over werk en
kerk. Op de gemeentezondag wordt
dat verder uitgebouwd.
De dag begint met een kerkdienst in
de vorm van een Thomasviering
(10.00-11.15 uur). In deze viering zul-
len de drie pastores elk een korte
overweging houden rondom bijbel
en werk. Daarnaast is er ruimte om in
stilte, gesprek of gebed op eigen wijze
over de dingen na te denken. One
More Voice zingt voor en met de
gemeente passende liederen.
Na de koffie zijn er verschillende
workshops (11.45-12.45 uur):
- de doeners kunnen aan het werk bij
de voorbereiding van de maaltijd.
- voor wie van de buitenlucht houden
is er een wandeling / pelgrimage.
- in een forumgesprek zullen mensen
vertellen over werk hebben, werk
verliezen en ander werk beginnen.
- Gerard Leegwater zal in een andere
workshop vertellen over de ‘handen
van de organist’.
- ook voor kinderen en jongeren is
een programma in de maak.
Tenslotte volgt de maaltijd (13.00 -
13.45 uur). Wat we gaan eten hangt
af van wat ingebracht wordt. U wordt
gevraagd allemaal van huis iets
lekkers mee te nemen dat we met
elkaar kunnen delen. Voor de dienst
kunt u dat in de keuken afgeven.
 
Wij hopen op een mooie dag.
Ds. Edward Kooiman, pastor André
Martens en ds. Hanneke Ruitenbeek

Emily Noah
Op 12 december 2017 is Emily Noah
geboren.‘Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam’, staat er op het
geboortekaartje.
We wensen de kleine Emily en haar
dankbare ouders Joyce en Egbert van
der Es veel geluk, liefde en Gods
zegen toe.
Zondag 18 maart hopen we in een
feestelijke viering in de Ter Coulster-
kerk Emily te zegenen. 
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Huwelijk
Op vrijdag 9 maart wordt het kerkelijk
huwelijk bevestigd van Linda Spaan-
sen en Martin Brouwer de Koning.
De kerkdienst zal plaats vinden in de
Witte Kerk om 13.30 uur.
Voorganger is pastor André Martens.
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‘Het werk van onze handen
 
In elke kerkdienst worden voorbeden gedaan. Een onderzoeker
heeft deze voorbeden verzameld en geanalyseerd. Het bleek dat
meestal wordt gebeden voor ‘heel dichtbij’ én voor ‘heel verweg’:
voor zieken en ouderen in de eigen gemeente én voor het lijden in
de wereld. Maar de wereld daartussen ontbreekt: de wereld van
werk en samenleving. Dat heeft wellicht deels te maken met de
vergrijzing. Ziekte en ouderdom is wat veel mensen in de kerk
bezighoudt. Maar het is daarom wel de vraag of er voldoende oog
is voor wat jongeren en de werkende generatie bezighoudt. 
Werk bepaalt een groot deel van ons leven en vraagt daarom om
bezinning. Hoe kijken we eigenlijk aan tegen werk en hoe is de kerk
daar bij betrokken?

 
Wie werkt zal eten.
‘Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs’.
Dit is geen uitspraak van een minister voor arbeid of van
een directeur van een groot bedrijf.
Ook niet van een moeder die zich ergert aan een kind dat
op de bank hangt. Deze tekst is afkomstig uit een bijbel-
boek van ruim tweeduizend jaar oud: Spreuken (6:6).
De mieren worden geprezen omdat ze in de zomer
voedsel oogsten en zo slim zijn om in de oogsttijd een
voorraad aan te leggen. Hun ‘werk’ voorkomt armoede
en honger en is dus van levensbelang.
 
Zin in werk
Als het een beetje meezit en je inkomen laat het toe, dan
werken we niet - zoals de mieren - alleen om te overleven.
Met het geld dat je niet nodig hebt voor eten, drinken en
kleding kan je op vakantie, een museum bezoeken, een
hobby uitoefenen of noem maar op. Als het meezit en je
hebt de keus, werken we trouwens ook niet alleen voor
het geld. Het ideaal is als je in je werk iets kwijt kunt van
jezelf en als je jezelf erin kunt ontplooien.
 
Werk en kerk.
Er is vanuit de kerken dikwijls oog geweest voor de
werkende mens, en zeker ook voor de schaduwkanten
van werk. Zo werd vlak na de oorlog in de opkomende
industrieën met arbeiders gestreden voor menswaardige
werkomstandigheden. Er was ook aandacht voor ontslag,
werkloosheid en armoede.

De bijbelse inspiratie werd vertaald in woorden als:
rechtvaardigheid, menselijkheid en solidariteit.
Deze woorden blijken - ook in deze tijd - nog altijd actu-
eel, want niet alle arbeid wordt eerlijk beloond. Daarbij is
fysiek zwaar en ‘vies’ werk soms ook mensonterend.
Mensen in onder andere de zorg en het onderwijs ervaren
(te) grote druk op hun tijd en inzet. En er is te weinig
passend werk voor mensen met beperkingen. Door hoge
eisen te stellen aan beschikbaarheid van mensen die
werken komt een gezonde scheiding tussen werk en
privé soms in de knel.
Omdat de wereld van het werk volop in beweging is
komen ook vanuit de kerken nieuwe initiatieven om
daarmee verbonden te blijven.
Een paar voorbeelden: Op de Amsterdamse Zuid-as staat
tussen alle bankgebouwen en kantoren ‘De nieuwe
poort’. Ds. Ruben van Swieten organiseert hier ontmoe-
tingen voor- en met mensen die op die plek werken.
Een wat ander uitgangspunt heeft de Protestantse pio-
niersplek ‘Geloof & Werk’ in Zwolle. Hier zoeken mensen
hoe ze hun christelijk geloof een plek kunnen geven op
de werkvloer.
 
Het werk van onze handen.
In de kerk stellen we vragen naar zin, menselijkheid en
menswaardigheid. Daarmee willen we inzetten op wat
heilzaam is. Het bijbelboek Spreuken wijst ons op de
mieren. Daar klinkt het bijna als: ‘Wie niet werkt zal niet
eten’. In het bijbelboek Genesis moet Adam werken, niet
tot z’n pensioen maar ‘tot hij weerkeert tot stof’. Prediker
heeft zo zijn vragen als werk teveel zwoegen wordt. Het
sabbatsgebod leert dat je ook van ophouden moet weten.
Zo zijn er veel bijbelse noties die je kan verbinden met
‘werk van je handen’.
En dan gaat het niet alleen om betaald werk. Ook het
alledaagse huishoudelijke werk, de boodschappen doen,
de kinderen naar school brengen of mantelzorgen, wordt
gezien als zinvol en betekenisvol wérk. En niet te vergeten
het vrijwilligerswerk.
Het is allemaal ‘werk van onze handen’. En om met Psalm
90 te eindigen: Moge God het zegenen.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek
 

 ... bevestig dat’ (Psalm 90)

 
Op zondag 25 februari staat de gemeentezondag in Heiloo geheel
in het teken van het ‘werk van onze handen’. Zie pagina 4.
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Driemaal 'Mens en werk in beeld'
In het kader van het thema ‘Werk van onze handen’ leek het me leuk om iemand te interviewen die daadwerkelijk haar brood verdient
met haar handen, zoals Linda Spaansen. Het leek ook goed een student aan het woord te laten en dus sprak ik Jan Boukes (pag.7).
Allereerst praat ik met mevrouw Pauline Schreuder, re-intergratieconsulent voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Pauline Schreuder
De betekenis van werk kan moei
lijk onderschat worden. Het ver
schaft mensen een identiteit, (fi
nanciële) zelfstandigheid en ei
genwaarde. In 2015 is de Partici
patiewet van kracht geworden.
Gemeenten zijn er verantwoor
delijk voor dat alle mensen die
kunnen werken ook daadwerke
lijk aan het werk gaan. Pauline
Schreuder werkt als re-intergra
tieconsulent voor de BUCH.

 
U ondersteunt mensen die op zoek zijn naar een baan.
Kunnen ze dat zelf niet?
Ik ondersteun mensen die om welke reden dan ook
kortere of langere tijd uit het werkproces zijn geweest.
Omdat met het verdwijnen van je baan ook vaak de re-
gelmaat verdwijnt is het soms moeilijk weer een werkrit-
me op te pakken. Mensen verliezen soms ook de zin in
werk en moeten gemotiveerd worden om weer aan de
slag te gaan.Ontslag bijvoorbeeld, heeft grote invloed op
je eigenwaarde en zelfvertrouwen. Je voelt je aan de kant
gezet en niet serieus genomen.
 
De arbeidsmarkt trekt aan. Je krijgt het idee dat er voor
iedereen die wil toch wel werk te vinden is?
Het klopt dat de arbeidsmarkt aantrekt. Maar niet in alle
sectoren. Binnen de Participatiewet spreken we over al-
gemeen geaccepteerd werk. Dit betekent ook werk
aanvaarden dat niet bij ervaring en opleiding past. Maar
stel je voor dat je net bent ontslagen en je kunt niet meer
terecht in hetzelfde werk. Dan moet je iets heel anders
gaan doen. Dit kan grote impact hebben. Natuurlijk
proberen we iets te zoeken waar mensen zich goed
voelen, dit lukt echter niet altijd. De weg naar financiële
zelfstandigheid is heel belangrijk.
 
Hoe weet u waar geschikte vacatures zijn?
Gemeenten werken samen binnen de regio Alkmaar in
regionaal Werkgevers Service Punt (WSP). Dit is een sa-
menwerking tussen UWV, HAL-gemeenten (Heerhugo-
waard, Alkmaar, Langendijk) en BUCH-gemeenten
(Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo). Werkgevers heb-
ben hierdoor één aanspreekpunt. Vacatures worden
makkelijk gedeeld en op die manier kunnen we de juiste
kandidaat op de juiste vacature plaatsen.
 
Hoe zit het met vluchtelingen en werk?
Voor statushouders is (vrijwilligers)werk, begeleiding en
scholing een belangrijk middel naar integratie in de sa-
menleving. Vluchtelingenwerk heeft de eerste contacten
en daarna wordt gekeken welke begeleiding het best past.
Soms werken we met proefplaatsingen zodat mensen

weer kunnen wennen aan het werkritme en om te kijken
of kennis en ervaring passen. Ook vrijwilligerswerk kan
een goede start zijn. Meedoen is beter dan thuis zitten.
 
Tel je zonder betaalde baan eigenlijk niet mee?
Er zijn veel vooroordelen over mensen in de bijstand.
Maar vaak schuilt er een verhaal achter.
Iedere situatie is anders. Je kan denken aan ziekte, een
beperking of een moeilijke geschiedenis of achtergrond.
En bij statushouders speelt ook taal een grote rol. Maar
de juiste begeleiding kan mensen helpen om via (vrijwil-
ligers) werk een plek te (her)vinden in de samenleving.

Linda Spaansen
Linda Spaansen is gedi
plomeerd meubelstoffeer
der. In haar eigen atelier
stoffeert en restaureert ze
moderne en antieke meu
bels. Van de oude geliefde
stoel van oma tot autobe
kledingen. Hoe is dat zo
gekomen? 
 

Wist je altijd al: dít wil ik worden?
Nee, helemaal niet. Ik wist heel lang niet wat ik wilde
worden. Ik heb overal rond gekeken. Net als veel van mijn
familieleden ben ik heel erg dyslectisch. Dus een oplei-
ding met veel lezen was niets voor me. Ik moest iets met
mijn handen doen. Mensen adviseerden me van alles. Tot
iemand tegen me zei: ‘Je moet eens bij het Hout- en
Meubileringscollege in Amsterdam gaan kijken’. Dat sprak
me aan en daar heb ik dit vak geleerd.
 
Wat vind je er mooi aan?
Je moet er creatief, slim en handig voor zijn. Het mooist
vind ik een meubel waar alleen de veren en de ombouw
nog van over zijn. En dat dan helemaal opnieuw opbou-
wen. Van polyether een vulling snijden en daaromheen
de stoffering doen is leuk. Maar laag voor laag opbouwen
met natuurlijke en duurzame materialen vind ik het leukst.
Als je stoffeerder bent bij bv. IKEA zit je de hele dag één
hoekje van een bankovertrek te naaien en de volgende
doet een volgend stukje. Ik doe alles van begin tot eind.
Daar zit voor mij de afwisseling en uitdaging.
 
Je hebt sinds een jaar een eigen bedrijf. Je moet een
prijs bepalen voor je werk. Is dat lastig?
Soms wel. Soms willen mensen voor een dubbeltje op de
eerste rang of ze hebben geen idee hoeveel uren werk er
in zit. In de opleiding hebben we hier gelukkig wel aan-
dacht aan besteed. Ik moet soms ook wel tegen mezelf

6



zeggen dat dit mijn werk is en geen hobby. Anders zit ik
nooit rustig op de bank en ben ik stiekem tussendoor aan
het werk.
 
Jij moet het hebben van je handen. Heb je ze verze-
kerd, zoals bijvoorbeeld concertpianisten?
Nee, dat niet. Maar ik ben, soms bijna onbewust, wel heel
zuinig op mijn handen. Laatst viel ik met skiën, dan pro-
beer ik op mijn schouder terecht te komen en niet op
mijn polsen. Want stel dat mijn werk wegvalt... Dat lijkt
me heel erg. Werk is ook waardering. Mensen zijn altijd
blij als ik hun meubels weer terug kom brengen. Dat geeft
me veel voldoening.
Dat ik dyslectisch ben heeft me hier gebracht. Ik heb er
altijd vertrouwen in gehad dat het goed zou komen. Het
is een weg die je gaat en dat heeft voor mij ook met
geloof te maken.
Er zijn veel mensen die achter me staan en ik geloof ook
dat er altijd Iemand achter me staat.
 
Na afloop van het interview legt Linda achter de naaimachine de
laatste hand aan een enorme lap stof. Daarna schuift ze het over
de kale bank die in het atelier staat. De bank ziet er ineens totaal
anders uit. Werk van haar creativiteit en handen...

Jan Boukes
 
Jan Boukes (19 jaar) weet al heel
lang in welke sector hij later aan
het werk wil. Zijn ouders wonen
in Limmen, zelf woont hij in Leeu
warden en op de zaterdagen en
in de vakanties is hij altijd te vin
den op de boerderij van de fami
lie Brouwer de Koning.
 
 
 

 
Welke opleiding volg je precies?
Ik doe de HBO-opleiding Agribusiness en Bedrijfskunde.
Je leert voor ondernemer of bedrijfskundige in de agra-
rische sector.
 
Wat moet ik me daar bij voorstellen? Word je dan boer
op een boerderij?
Nee, zeker niet als je zelf niet van de boerderij komt. Grote
boeren hebben vaak bedrijfsleiders in dienst. Maar ik kan
bijvoorbeeld ook in de buitendienst en adviseur worden
en boeren helpen bij het zoeken naar het beste voer voor
de dieren.
 
Waar komt je liefde voor de boerderij vandaan?
Vanaf dat ik in groep vijf zat gingen we naar een boeren
camping. Dat vond ik gaaf. Dan stond ik half zeven op en
hielp de boer met melken. Koeien zijn machtig. Vanaf de
eerste van de middelbare school ging ik op zaterdag
werken op de boerderij van Brouwer de Koning (in Heil-
oo). En dat doe ik nog steeds. Mijn oma zei vroeger al:
‘Die wordt later boer’.

 
Wat trekt je zo aan?
De vrijheid, de natuur, omgaan met dieren. En de variatie.
Je staat emmers schoon te spoelen en dan gaat de tele-
foon en mag je mee naar het land waar een kalfje is ge-
boren. Het geeft me energie. Het is gewoon mijn passie.
 
Is er leven náást de studie en de boerderij?
Ja. Zeker! Mijn vrienden.
 
Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
Misschien in de buitendienst of in het management...
 
Wilde je eigenlijk altijd al boer worden?
Ja... maar als je ouders geen boerderij hebben is dat wel
moeilijk... Dat wil ik wel het allerliefst. Maar je moet ook
realistisch zijn. En daarom doe ik zo’n brede opleiding.
 
Ik bedank Jan voor het gesprek. Als ik op internet nog even nakijk
of ik de gegevens over de opleiding goed heb opgeschreven zie ik
dat het precies andersom is als Jan zei: Eerst komt de Bedrijfskun
de en dan de Agribusiness. Het maakt in elk geval duidelijk waar
zijn hart ligt.

Je zit in een zorgelijke periode van het leven en daardoor
staat de zondagse kerkgang op een laag pitje. En dan word
je op een zondagochtend verrast met een prachtig
boeket bloemen en mooie kaart.
We voelden ons (weer) verbonden met onze gemeente!
Hartelijk dank.       Willem en Attie Slagter

Bedankt!
Heel blij verrast waren wij met het  prachtige boeket dat
wij mochten ontvangen van de kerk. Het heeft twee
weken staan pronken op de tafel. Hartelijke dank ook voor
de mooie kaart die bij de bloemen zat.  Tevens willen wij
een compliment geven voor de prachtige uitvoering van
het kerkblad.      Jaap en Tjippy Knaap
( redactie: Leuk om te horen!)

Wel en wee uit Heiloo
Mw. Wies de Groot (Obriglaan) heeft te horen gekregen
dat zij zeer ernstig ziek is en waarschijnlijk niet meer beter
zal worden. Die boodschap was een enorme schok voor
haar, maar natuurlijk ook voor haar man en voor haar
dierbaren. We wensen hen sterkte en Gods nabijheid in
de tijd die hun samen nog wordt gegeven.
Mw. Betsy Ouwendijk (Van Doornstraat) heeft een onge-
lukkige val gemaakt. Wonderwel is er niets gebroken,
maar wel heel veel gekneusd. Het zal wel even duren
voordat zij weer in staat is naar de kerk te komen. We
wensen haar een voorspoedig herstel.
Ds. Edward Kooiman
 
Graag willen wij iedereen hartelijk danken die ons ver-
raste met een kaart of een andere geste ter gelegenheid
van kerst en oud & nieuw. Dat heeft ons goed gedaan!
Ds. Edward Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek
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Kledinginzameling
Op 4 februari gaat ds. Rasser, haven-
predikant in Amsterdam voor in de
dienst in Limmen. Afgelopen jaren is
het gelukt om hem na het koffiedrin-
ken uit te zwaaien met een auto vol
winterkleding, en daar willen wij dit
jaar weer voor zorgen.
In de haven van Amsterdam meren
veelvuldig schepen aan met een be-
manning afkomstig uit warmere
streken. Zij zijn vaak niet gekleed op
ons klimaat. Ds. Rasser wil hen graag
van kleding voorzien waar zij warm
in blijven, zoals broeken, jassen, trui-
en, mutsen, sjaals en handschoenen
De voorraad is bijna op. Mocht u wat
van deze kleding over hebben, dan
kunt u die voor de dienst afgegeven
of (al eerder) aan ons kostersechtpaar
Denekamp (Zuidkerkenlaan 21) over-
handigen.
Namens de diaconie alvast hartelijk dank.

Paasgroeten Limmen 
Het zijn niet zomaar groeten. De
kaarten komen voort uit een project
in een gevangenis. Onder leiding van
de predikant gaan gedetineerden aan
de slag met het thema van de 40da-
gentijdcampagne Onvoorwaardelijke
Liefde. Ze bedenken met elkaar een
manier om dat thema te verbeelden.
In Limmen kunt u na de dienst op
zondag 18 maart deze kaarten on-
dertekenen of meenemen.
Zo’n Paasgroet doet goed. De ont-
vangers realiseren zich dat er aan hen
gedacht wordt; dat mensen zich even
inleven in hun situatie. Pasen is een
nieuw begin en het is goed om die bood
schap elk jaar opnieuw door te geven.

Paaspakkettenactie
in Limmen gaat door! 
Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad
Alkmaar) heeft de afgelopen elf jaar
paaspakketten verstrekt aan mensen
die financieel en vaak ook sociaal in
een moeilijke positie verkeren. Het
ISBA heeft helaas moeten besluiten
te stoppen met deze actie.
De Alkmaarse Raad van Kerken (ARK)
neemt deze traditie over. Er blijven
immers ook in onze eigen omgeving
mensen aanwezig die iets extra’s hard
nodig hebben. Het feest van Pasen
nodigt ook uit om solidair te zijn met
onze naasten, veraf maar ook dicht-
bij. Het is belangrijk deze traditie
voort te zetten. Ook de kerk van Lim-
men doet er al jaren aan mee.
Voor het vullen van de pakketten
zullen we op zoek gaan naar levens-
middelen en attenties voor kinderen
en volwassenen. Kent u bedrijven die
hierin behulpzaam kunnen zijn? Dan
vernemen we dat graag. Wilt u alvast
een gift overmaken voor de kosten
die hiermee gemoeid zijn? Dat kan via
NL77INGB0002685243 t.n.v. Alkmaar-
se Raad van Kerken o.v.v. 'Paaspak-
ketten 2018' (de ARK is ANBI erkend).
Namens de ARK,
Wim van Houten (06-18261595) en
Ria de Rijke (06-49896107) e-mail:
info@alkmaarseraadvankerken.nl

ZWO- Heiloo
ZWO-dienst
Op zondag 4 februari zal de ZWO-
commissie haar medewerking verle-
nen aan de dienst. De collecte is dan
bestemd voor het project: Betere
voedselvoorziening door duurzame land
bouw (Java). Dit is de laatste keer dat
wij voor dit project zullen collecteren;
wij kiezen dit voorjaar een nieuw
project waarvoor we de komende
twee jaar aandacht zullen vragen.
Hierover leest u in een volgend kerkblad.
 
Paasgroetenactie 2018
Op zondag 4 en 11 maart worden in
Heiloo kaarten uitgedeeld om als
paasgroet te versturen aan gevange-
nen in binnen- en buitenland en aan
mensen en organisaties van de groe-
tenlijst van Amnesty International.
Voor deze mensen is het erg bemoe-
digend om kaarten te krijgen en te
ervaren dat er om hen gedacht wordt.
Namens ZWO, Marianne Deinum

4 februari: Kerk in Actie werelddia-
conaat, o.a. Ghanese kindslaven
Onder dwang werken duizenden
kinderen in Ghana in de visserĳ op het
Voltameer, een enorm stuwmeer.
Deze kindslaven, vastgehouden op
kleine eilandjes, moeten zwaar en
gevaarlĳk werk doen en worden uit-
gebuit. De kinderen komen voorna-
melĳk uit kwetsbare en arme gezin-
nen uit andere delen van het land. 
Challenging Heights bevrĳdt kindslaven
en vangt hen op. Voordat ze naar huis
gaan, krĳgen ze intensieve psycholo-
gische hulp en onderwĳs. Ook krĳgt
hun familie hulp om een beter be-
staan op te bouwen. 
18 februari: Kerk in Actie Noodhulp
o.a. Syrische kinderen in Libanon
Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun
land ontvlucht. Onder hen bevinden
zich veel moeders met kinderen.
Uitgeput zijn ze neergestreken in de
Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral
moeders en kinderen zijn kwetsbaar
en lopen grote gezondheidsrisico’s.
Partnerorganisatie IOCC onder-
steunt gevluchte moeders met ver-
loskundige zorg, voorlichting over
borstvoeding, bijvoeding voor on-
dervoede kinderen en gezondheids-
voorlichting. 
25 februari: KiA / schuldhulpmaatjes
In 2011 heeft Kerk in Actie samen met
andere kerken en christelijke organi-
saties het project SchuldHulpMaatje
opgezet. Binnen dit project worden
vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om
mensen met schulden te begeleiden
en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n
1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n
6.000 mensen persoonlijk begeleid.
Daarnaast krijgen 15.000 mensen via
internet hulp bij hun financiën. 
11 maart:KiA / Sociale supermarkt
In Almere is veel armoede en werk-
loosheid. Samen met andere kerken
staat de Protestantse Kerk in Almere
mensen in financiële nood bij met
praktische hulp, zoals een Sociale
Supermarkt. Klanten krijgen een per-
soonlijke pas om boodschappen te
doen die aansluiten bij hun behoefte
en gezinsgrootte. Ook ondersteunen
zij mensen met advies en cursussen
om weer op eigen benen te staan. Zo
kunnen klanten vaak na drieënhalve
maand weer boodschappen doen in
een reguliere supermarkt.

Collectes bij de
kerkdiensten
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Op 6 januari 2018 overleed op de
leeftijd van 84 jaar, Wim Aarts.
Wim woonde met zijn vrouw Thera
aan de Boog in Heiloo.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst
bleek hoe geliefd Wim was bij dege-
nen die achterblijven: zijn vrouw
Thera, zijn kinderen en kleinkinderen,
maar zeker ook zijn vrienden. Het
bleek niet alleen uit de grote opkomst
maar vooral uit de lieve en warme
woorden die werden uitgesproken.
Wim was een mensenmens, die met
eenieder die op zijn weg werd ge-
plaatst vol warmte en betrokkenheid
omging. Hij was trouw aan hen. Tot
op latere leeftijd smeedde hij nieuwe
vriendschappen. Hij bezat iets waar-
door de ander zich tot hem aange-
trokken voelde. Hij deelde met ande-
ren en genoot van het leven.
In Thera had hij een veilige thuisha-
ven. Hij mocht graag reizen, vaak
samen met haar maar ook wel alleen,
en dat kon hij doen omdat hij wist dat
zij hem de ruimte gaf en thuis op hem
wachtte. Tot aan zijn overlijden aan
toe vertrouwde hij op haar. “Ik vrees
geen kwaad, want Gij zijt bij mij” zo
vertelt de psalm. En zo was Thera bij
hem toen het donker werd in zijn
leven.
Dat zorgen voor elkaar kwam ook
terug in de woorden die we lazen uit
Psalm 23. Zoals Thera zorgde voor
hem en zoals hij veilig thuis kwam bij
haar, zo zorgde de Herder voor hem
en komt hij veilig thuis bij zijn Schep-
per. Dat was een basisgeloof dat een
leven met hem meeging. Hij praatte
er niet over maar liet het veeleer zien
door zijn daden en zijn levenshou-
ding.
Het overlijden betekende een bevrij-
ding van moeilijke laatste jaren,
waarin hij steeds meer moest inleve-
ren. Maar het betekent ook een gemis
van een warme, liefdevolle man,
vader en opa. De Herder heeft zijn
hand gegrepen en nodigt hem aan
tafel, waar overvloed is. Hij die zoveel
gegeven heeft mag nu rijkelijk ont-
vangen. En Wim, die tijdens zijn leven
menig strandzesdaagse heeft gelo-
pen en zo hield van zwemmen, mag
nu uitrusten aan water, de stille wa-
teren. En dan niet voor even, maar zo
belooft en eindigt de psalm: ‘tot in
lengte van dagen’.
Pastor André Martens

Berichtje
Beste mensen, half mei 2017 kregen
we twee pleegkinderen in ons gezin
geplaatst. Maar zij hebben helaas,
anders dan op voorhand bedoeld
was, kort bij ons kunnen wonen.
Bedankt voor de aandacht die zij van
menigeen hebben gekregen. Ook
bedanken we hierbij iedereen die
heeft meegeleefd in de periode dat ze
bij ons weggingen en de tijd erna.
Marco en Anneke van Laere-Aufenacker

Wij gedenken….
Op 23 december 2017 overleed op de
leeftijd van 79 jaar, Trijnie Mantel.
Trijnie woonde de laatste 24 jaar van
haar leven in de Capel-Acker. Daar
wist ze zich omringd door veel van
haar eigen creaties, het hoekje met
de kaarsen en haar vele dagboekjes
en plakboeken. Ook de bloemen, die
ze kort voor haar overlijden van de
kerk ontving, hadden een speciale
plaats gekregen. Ze was er echt blij
mee. Ze voelde zich er thuis.
In mijn eerste gesprek met haar, en
naar later bleek ook het laatste, ver-
telde ze hoe dankbaar ze was voor
haar leven en dat ze haar verhaal aan
mij kon vertellen. Dat deed ze open-
hartig met daarbij de voor haar zo
kenmerkende lach.
Trijnie was een geliefde zus en tante,
zo bleek tijdens de gesprekken en de
uitvaartdienst. Ze voelde zich betrok-
ken bij hen en deelde royaal uit haar
bezit. De familie denkt dan ook met
grote dankbaarheid terug aan Trijnie.
Trijnie had een rotsvast geloof. Dat

was niet iets waar ze heel veel over
vertelde. Ze wist het gewoon, dat ze
een kind van God was en bij Hem kon
schuilen. Het was iets tussen haar en
God, heel intiem en persoonlijk. En
soms zijn er ook geen woorden voor
en past stilte en rust. De woorden die
ze bezat koesterde en bewaarde ze
van binnen.
Tijdens de uitvaartdienst hebben we
psalm 139 gelezen. Een lied van ver-
langen. Een oerverlangen om je echt
zelf te kennen en gekend te worden
zoals je diep van binnen bent. De
naakte, ongepolijste ik. Het geloof dat
er iemand is die mij ziet zoals ik ben,
in al mijn potentie, mijn kracht, maar
ook in mijn feilbaarheid en zwakte.
Woorden die zo pasten bij Trijnie. Dat
weten was voor haar voldoende. Het
gaf haar leven betekenis, rust en ver-
trouwen. Een psalm die benadrukt
dat God ook in het doodgewone da-
gelijkse leven met je meegaat. Bij ons
zitten en bij opstaan. Zo was Hij ook
in het leven van Trijnie aanwezig,
want haar leven bestond bij het ouder
worden uit alledaagse doodgewone
dingen, maar ze werden bijzonder
door het besef dat ze zich daarin
verbonden voelde met God.
In de adventstijd brandde ze trouw
elke zondag een kaars. Aan het aan-
steken van de vierde kaars is ze niet
toegekomen. Deze werd tijdens de
uitvaartdienst alsnog aangestoken.
Als teken van haar geloof dat degene
waarop we wachten, ook haar op een
dag tegemoet zou treden.
“Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom”.
Pastor André Martens

    Hans Boll heeft na 20 jaar afscheid 
    genomen als kerkrentmeester
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Ontmoetingsmiddagen
HEILOO - Donderdag 1 februari is er
een ontmoetingsmiddag in de Ter
Coulsterkerk om 14.15 uur. Peter van
Renen vertelt ons dan over IJsvogels.

Koffiedrinken
LIMMEN – Woensdag 21 februari 
bent u vanaf half elf van harte welkom
in ‘Ons Huis’ aan de Zuidkerkenlaan
23 in Limmen.
Voor vragen en vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
of Lies Koenderman, 072-5052073

Samen koken,
samen eten 
HEILOO - Iedere eerste donderdag
van de maand  kunt u genieten van
een maaltijd in de Ter Coulsterkerk.
De eerstkomende keren zijn 8 februari en
1 maart. We beginnen om 18.00 uur.
Het 3-gangenmenu kost €5,- en een
glas wijn of frisdrank €1,50. Koffie of
thee na afloop van de maaltijd is
gratis. Het menu hangt op het prik-
bord in de hal van de kerk.
U kunt zich aanmelden tot dinsdag-
avond 20.00 uur (vóór de donderdag
dat we samen eten) bij Gina Timmer-
man: g_timmerman50@kpnmail.nl
of tel. 8795384
Alle medewerkers van Samen koken,
samen eten heten u van harte welkom.

Noordhollands Jeugdorkest
Op zaterdagavond 10 maart om
20.15 uur is het Noordhollands
Jeugdorkest weer te gast in de Ter
Coulsterkerk aan de Holleweg 111 in
Heiloo. Het orkest telt rond de 100
leden - waarvan de leeftijden variëren
tussen 13 en 25 jaar - die auditie doen
om tot het orkest toegelaten te wor-
den. De uitvoeringen zijn dan ook van
een verrassend hoog niveau. Hoewel
de leden uit heel Noord Holland
komen heeft het orkest een bijzon-
dere band met Heiloo vanwege zijn
maandelijkse repetities in de muziek-
school.
Het is dan ook heel fijn om het eerste
van de drie winterconcerten in deze
mooie, ruime kerk in Heiloo te kun-
nen uitvoeren.
Op het programma staan: de tove-
naarsleerling van Paul Dukas, de eer-
ste twee delen van de Lemminkäi-
nensuite van Jean Sibelius en de 4e
symfonie van Tsjaikovski.
Het concert wordt afgesloten met
een gezongen toegift.
Informatie vindt u op www.nhjo.nl
Toegang: €15 voor volwassenen en
€10 voor studenten/CJP/donateurs.
Kinderen t/m 12 jaar gratis.

Kom Erbij!      Samen Eten 
In navolging van Samen Eten in de Week
tegen Eenzaamheid wordt in Limmen
weer een gezellige maaltijd georga-
niseerd op woensdag 21 februari in
de Protestantse Kerk aan de Zuidker-
kenlaan 25 in Limmen. 
Voor wie aan wil schuiven voor wat
gezelligheid: de deur staat open
vanaf 17.00 uur en om 17.30 begint
de maaltijd.
Graag opgave i.v.m. de voorbereiding
en het aantal plaatsen: tel: 5052871
of  margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!

Avond voor contact-
personen en diakenen 
Dinsdagavond 20 maart is er een
avond voor vrijwilligers in het pasto-
raat en diaconaat in Heiloo en Lim-
men.
Dit jaar is het thema ‘Mantelzorg’. De
spreker van de avond is consulent bij
het Mantelzorgcentrum in Heiloo.
Schrijft u de datum vast in uw agenda?
Pastoraal Overleg.

De volgende ontmoetingsmiddag is
op 22 februari. Edith Boukes geeft
een lezing over liturgisch bloem-
schikken. Symbolen roepen emotie
op omdat ze duidelijk de essentie van
het thema verbeelden en zo de die-
pere betekenis overbrengen.
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met Klaske Mosselaar tel:
5330417. Voor overige inlichtingen:
Ria op den Kelder tel: 5338895.
 
Op 15 maart vieren we 'Op weg naar
Pasen' met lezingen en poëzie. Ingrid
Kuijper zal met zang en harp het ge-
heel muzikaal omlijsten.
U bent allen van harte welkom.
Marijke de Groot

Wie doet mee? 
HEILOO - Op zaterdag 17 maart zal
Matthijs Vlaardingerbroek een kinder-
voorstelling verzorgen bij ons in de
gemeente. De poster vindt u op de
achterkant van dit kerkblad en hier en
daar verspreid door Heiloo en Lim-
men. We hopen een groot aantal
gezinnen te verwelkomen, die
komen luisteren naar een verhaal
over Zacheüs en aansluitend genie-

ten van een georganiseerde high tea,
verzorgd door onze gemeenteleden.
Om dit evenement een succes te
laten worden hebben we uw hulp
nodig. We zoeken hulp voor:
- de opbouw en afbouw van de ruimte 
- het schenken van koffie/thee/limonade
Daarnaast hopen we op zelfgebakken
taarten en cakejes of gesmeerde broodjes 
en iemand die wil oppassen op de al-
lerkleinste kinderen.
Als u een bijdrage wilt leveren aan dit
leuke evenement dan kunt u mailen
naar joycegwendolynn@hotmail.com
of bellen naar 0638336446.
Met vriendelijke groet, Joyce van der
Es en ds. Hanneke Ruitenbeek
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Uit de kerkenraad
Heiloo
In de vergadering van 8 januari is
gepraat over het zichtbaar zijn van
onze gemeente in Heiloo. Dit punt
heeft veel te maken met een goede
communicatie naar buiten toe. Com-
municatie heeft geen eigenaar. Roe-
lie van Diest en Peter van Dorsten
gaan hierover na denken en komen
hier  op terug.
Bij de redactie van het kerkblad heeft
Ida van Aller afscheid genomen. We
zullen haar deskundigheid en in-
breng missen. Heel veel dank vanuit
de kerkenraad voor al het werk dat ze
voor ons kerkblad gedaan heeft.
Op 25 februari is er een gemeente-
zondag (Thomasviering), voorbereid
door ds. Hanneke Ruitenbeek, ds.
Edward Kooiman en pastor André
Martens. Het thema is: Het werk van
onze handen. (Ps. 90)
18 maart is er een inzegendienst van
de dochter van Joyce en Egbert van
der Es. Dit wordt een gezinsdienst,
waarin ook de overstap van de kinde-
ren van de kindernevendienst naar de
jeugdkerk zal plaats vinden. Ds. Han-
neke Ruitenbeek zal in deze viering
voorgaan.
Al vele jaren worden er in de Stille
Week op maandag en dinsdag (en
soms ook op woensdag) meditatie-
diensten gehouden, die verzorgd
worden door gemeenteleden. De
laatste jaren komen er steeds minder
mensen op deze avonden en het
wordt moeilijker om mensen te vin-
den die mee willen helpen voorberei-
den. We besluiten om de meditatie-
diensten op maandag en dinsdag te
schrappen. Op woensdagavond zingt
de Cantorij de Crucifixion, de dien-
sten op Witte Donderdag , Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag blijven ge-
woon staan. Alle diensten zijn in de
Witte Kerk.
We willen de beamer wat meer gaan
gebruiken in de eredienst en begin-
nen met de mededelingen te laten
zien op de beamer voor de dienst.
Deze mededelingen zullen ook op de
website gezet worden.
 
Hartelijke groet voor u allen vanuit de
kerkenraad, Nita Buitink (scriba)

Uit de kerkenraad
Limmen
In de kerkenraad is uitvoerig gespro-
ken over het beleidsplan van de Pro-
testantse Gemeente te Limmen voor
de jaren 2018 – 2023. Er is gekeken
welke doelen/aandachtpunten zijn
gerealiseerd.
Zo is in het kader van streven naar een
groene/duurzame kerk ledverlichting
in de kerkzaal aangebracht. Er wordt
Fairtrade koffie en thee geschonken
en de verwarming is een graadje lager
gezet.
De oecumenische Pinksterdienst in
de theekoepel van de Hortus Bul-
borum was ook één van de gereali-
seerde doelen, die bijzonder geslaagd
is. Dit willen wij zeker dit jaar herha-
len.
Zoals u wellicht is opgevallen, wor-
den sinds vorig jaar enkele activitei-
ten van ‘Rond de Waterput’ in ons
kerkgebouw gehouden. Hiermee
hopen wij de geloofsverdieping wat
dichterbij te brengen.
In het kader van bestrijding van een-
zaamheid zijn door de diaconie
tweemaandelijkse maaltijden opge-
start in de kerk, die mensen gezellig-
heid biedt om met elkaar te eten.
Er blijven nog diverse oude aan-
dachtspunten en doelen open en
deze zijn geüpdatet en aangevuld
met nieuwe punten. U kunt het bijge-
werkte beleidsplan inzien op de web-
site (www.pknlimmen.nl).
Het beleidsplan is in het verleden tot
stand gekomen door de wensen en
ideeën van gemeenteleden te ver-
werken in de doelstellingen. Graag
blijven wij, als kerkenraad, op de
hoogte van uw ideeën, zodat het
beleidsplan echt van onze gemeente
is.
Daarnaast vragen wij alle gemeente-
leden hun e-mailadres door te geven,
zodat wij u gemakkelijker kunnen
informeren. (pglimmen@gmail.com).
Tot slot doen wij een oproep ons te
informeren over ziek en zeer, zowel
in uw eigen nabijheid als bij uw me-
degemeenteleden. Eerst dan kan de
kerkenraad op gepaste wijze en ac-
curaat haar pastorale taak vervullen.
 
Namens de kerkenraad,
Lies koenderman

De torenhaan
van de Witte Kerk 
 
Op 18 december j.l. werd de geres-
taureerde en opnieuw vergulde
weerhaan door wethouder Opdam
weer op de Witte Kerk geplaatst. Bij
deze officiële gelegenheid werd de
vraag opgeworpen waarom het ei-
genlijk een haan is die op veel (pro-
testantse) kerktorens staat.
Naast het aangeven van de windrich-
ting  verwijst de haan naar Petrus, die
Jezus driemaal verloochende voor-
dat de haan kraaide. De waakzame
haan kondigt de dag aan en zegt
daarmee dat de nacht haast ten einde
is; zowel in de letterlijke alsook in de
overdrachtelijke betekenis. Zo is deze
haan ook het symbool geworden
voor de verwijzing naar de komst van
het “Licht der Wereld”, oftewel naar
de tegenwoordigheid van Christus.
Het antwoord dat bij de restauratie
werd gegeven was overigens wat
minder prozaïsch: Waarom er op
menig kerktoren een haan staat?
Omdat er anders geen kip meer in de
kerk komt...
Ondergetekende maakte een gedicht
bij de restauratie van de torenhaan:
 
Van ver over de strandwal en het bos
Neemt hij de zonnestralen mee
Weerkaatst die met een gouden glans
Over het dorp tot aan de zee
 
Hij kraait wanneer de dag begint
Roept op om op te staan
Een bode van het eerste licht
De nacht is weer voorbijgegaan
 
Hij zegt hoog boven van de spits
Die wijst naar hoger sferen
Tot ons gescharrel hier beneê:
Je mag het weer proberen
 
Hoe duister ook het leven schijnt
Hoezeer de pijn, de zorgen
De haan kondigt ons telkens aan:
Er komt een nieuwe morgen
 
De dagen rijgen zich aaneen
De winden zullen waaien
En eens komt er een dag waarop wij saam
Victorie zullen kraaien
 
Ds. Edward Kooiman
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'DE VERBORGEN

SCHAT'
v o o r s t e l l i n g  v o o r  k l e i n e ,  g r o t e  e n

v o l w a s s e n  k i n d e r e n

o v e r  z a c h e ü s  d e  t o l l e n a a r

M E E R  I N F O R M A T I E ?  D S .  H A N N E K E  R U I T E N B E E K  ( H R U I T E N B E E K @ Z I G G O . N L )  

TER COULSTERKERK, HOLLEWEG 111, 

HEILOO 

€ 3,50 VOOR VOLWASSENEN, KINDEREN 

EN JONGEREN GRATIS | BETALEN BIJ 

BINNENKOMST 

NA DE VOORSTELLING: HIGH TEA

17 MAART 2018 | 15:30 - 16:30 UUR 
| ZAAL OPEN VANAF 15:00 UUR

Donderdag 22 februari: 

Het geloof van
Leonard Cohen 
Een inleiding door ds. Edward Kooi-
man over de religieuze inspiratie van
Leonard Cohen
“Halleluja”, “Suzanne”, “So long Marianne”,
de teksten van zanger en dichter Le-
onard Cohen gaan over de grote
thema’s van het leven: liefde en dood.
Maar opvallend genoeg gaan ze ook
vaak over religie. De van oorsprong
Joodse zanger verweeft in veel van
zijn teksten bijbelse motieven. Daar-
bij lopen joodse, boeddhistische en
christelijke verwijzingen soms door
elkaar heen. Al die religieuze tradities
hebben hun neerslag in de donkere,
romantische en poëtische teksten
van Cohen. Op deze avond analyse-
ren we verschillende van zijn song-
teksten met name op de geloofsas-
pecten die erin worden verwoord. De
avond in de Ter Coulsterkerk begint
om 20.00 uur. (€ 3,- incl. koffie/thee)

www.ronddewaterput.nl
secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl

Zondag 25 februari en 4 maart: 

Preek van de Leek
Iemand uit de regio die een bijzon-
dere bijdrage heeft geleverd aan
kunst, journalistiek, politiek, weten-
schap of samenleving vertelt over zijn
of haar bronnen van inspiratie. Ze
vertellen over wat er is ontdekt aan
levenswijsheid en met welke vragen
dan wel antwoorden hij of zij het
leven tegemoet treedt.
25 februari zal Cees Willeboordse 
dat doen. Velen kennen hem als
huisarts. Hij was dat vele jarenlang in
Heiloo. Hij vertelt over zijn levensvisie
en ervaring als huisarts.
4 maart zal Marjan van Dam - Keijzer 
de “Preek” verzorgen. Zij is bekend
van o.a. haar werk voor Stichting
Welzijn Heiloo en voor het “Trefpunt”
Om 16.00 uur in de Witte Kerk in
Heiloo. Er is collecte bij de uitgang.
 

Zondag 11 februari: 

Ester de musical 
Oecumenische theatergroep Sowieso 
speelt de zelfgeschreven versie van
het bekende en prachtige verhaal van
het weesmeisje Ester, die het in het
rijk van Meden en Perzen schopt tot
koningin. Dit bijbelverhaal is bijna een
soort sprookje: een jong meisje,
weeskind, wordt gezien door de ko-
ning, die verliefd op haar wordt. En er
is ‘een boze heks’, het kwaad, in de
persoon van Haman, die graag zelf de
macht wil, maar het meisje weet dat
te verijdelen. Het kwaad wordt hard-
handig uitgeroeid en ze leefden nog
lang en gelukkig. Een feel-good mu-
sical dus.
Maar er is natuurlijk ook een diepere
laag, die ons ook nu nog wel wat
vertelt. Sowieso belicht het verhaal
vanuit verschillende invalshoeken.
Alle hoofdrolspelers uit dit verhaal
komen dan ook aan het woord.
Om 15.30 uur in de Protestantse Kerk
te Limmen, Zuidkerkenlaan 25
Er is een collecte bij de uitgang

Dinsdag 6 en 13 maart: 

Eerbied voor het leven
Prof. Henk Bikker vertelt op twee
thema-avonden over twee winnaars
van de Nobelprijs voor de Vrede:
De eerste avond staat het leven en
werk van de arts, predikant en
filosoof Albert Schweitzer (1875-1965)
centraal. Hij heeft veel nagedacht
over duurzaamheid, ecologie en na-
tuur. Het resulteerde bij hem in het
motto 'eerbied voor het leven'.
13 Maart gaat de avond over Moeder
Teresa (1910-1997) en haar passie de
liefde van Jezus te willen vertalen
naar eerbied voor het leven van de
allerarmsten, de uitgestoten zieken,
de gehandicapten en de daklozen.
Welke vragen stellen deze twee men-
sen aan ons anno 2018?
De avonden in de Ter Coulsterkerk
beginnen om 20.00 uur. (€3,- /avond)


